П Р О Т О К О Л № 37
Днес, 20.04.2022 година (сряда), от 13:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 56,
ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г. се проведе заседание на
Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.
Заседанието започва с 13 положили клетва общински съветници.
Във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.
На заседанието присъстваха още: инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община Вършец , К. Тачева-директор
дирекция „ОА“, А. Тошев-директор дирекция „СА“, Е. Димитров – кмет с. Спанчевци, В. Илиева –
гл. специалист „ТКДП“, Д. Лилова – специалист „Туризъм“, С. Зарчев – „Връзки с обществеността“,
Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – Председател на общински
съвет - Вършец.
ДНЕВЕН РЕД
1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 99/05.04.2022 г. относно
приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Вършец за 2022 година.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 101/05.04.2022 г. относно
разглеждане на отчета за изпълнението на Програма за развитие на туризма в Община Вършец
за 2021 г. и приемане на Програма за развитие на туризма в Община Вършец за 2022 г.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 98/05.04.2022 г. относно
приемане на Културен календар по месеци и дейности на Община Вършец – 2022 година.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 100/05.04.2022 г. относно
приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2022 г. на община Вършец на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост
/ЗОС/.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 106/07.04.2022 г. относно
определяне на индивидуалните основни месечни заплати на Кмета на Община Вършец и
Кметовете на Кметства в община Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 112/12.04.2022 г. относно
докладна с вх. № 3300-682/12.04.2022 г. от Ангел Петров – Кмет на Кметство с. Долно Озирово
и предложение за определяне на временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство с. Долно
Озирово, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение „първо” и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
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7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 91/31.03.2022 г. относно
приемане на Бюджета на Община Вършец за 2022 година.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 103/05.04.2022 г. относно писмо
с вх. № 3300-520/16.03.2022 г., от Димитранка Каменова – Кмет на община Берковица и
предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец за подписване на
споразумение между община Вършец и община Берковица за предоставяне на социални услуги
съгласно чл. 56 от Закона за социалните услуги.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 102/05.04.2022 г. относно отмяна
на Решение № 757 от Протокол № 61 от 19.09.2019 г. и предложение за приемане на ново
Решение от Общински съвет – Вършец за учредяване право на прокарване на техническа
инфраструктура по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ в полза на „ДРИЙМС ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИ“
ООД, ЕИК 205163265, със седалище и адрес на управление: гр. Вършец, ул. “Д-р Елена
Теодосиева“ № 17, бл. 9, вх. „А“, ап. 12 през поземлени имоти публична общинска собственост с
идентификатори 12961.424.88 и 12961.424.143 - ул. “Република“, 12961.420.35 – алея „12-ти
Септември“, 12961.420.36 – ул. “Христо Ботев“, 12961.420.43 - площ за озеленяване,
12961.420.38 - второстепенна улица и 12961.420.7 – обществен селищен парк /градина/ по КК и
КР на гр. Вършец от 2008 г., за реализиране на обект: „Изграждане на водопровод за минерална
вода за захранване на поземлен имот с идентификатор 12961.424.157 по КК и КР на гр. Вършец,
/хотел „Мариус“/“.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
10. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 110/12.04.2022 г. относно
предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец за даване на съгласие, за
учредяване на безвъзмездно право на прокарване по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, за реализиране
на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно електрозахранване НН на
„Малкоетажна жилищна сграда“, поземлен имот с идентификатор 12961.424.409 по КК на гр.
Вършец, УПИ XIV, кв. 90a по плана на гр. Вършец, община Вършец, област Монтана“ през
поземлен имот с идентификатор 12961.424.414 по КК и КР на гр. Вършец, с отреждане „за
второстепенна улица“ публична общинска собственост на община Вършец в полза на „ЧЕЗ
Разпределение България“ АД, ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление: гр. София,
бул. “Цариградско шосе“ № 159.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
11. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 104/05.04.2022 г. относно
предложение за определяне име на улица, състояща се от поземлени имоти с идентификатори
12961.424.414 и 12961.419.121 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец,
съгласно чл. 21, ал. 1, т. 18 и ал. 2 от ЗМСМА.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
12. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 111/12.04.2022 г. относно
калкулация с вх. № 3300-674/11.04.2022 г. за добив на дърва за огрев и транспорт до краен
потребител, изготвена от Светослав Давидов – Директор на ОП „Общински дейности и туризъм Вършец“ и предложение за отмяна на Решение № 115 от Протокол № 8 от 28.05.2020 г. на
Общински съвет – Вършец и приемане на ново решение за определяне на цена на кубик на дърва
за огрев, добити и доставени до краен потребител от Общинско предприятие „Общински
дейности и туризъм – Вършец“.
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Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
13. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 114/13.04.2022 г. относно
приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2021 год..
Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК
14. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 113/13.04.2022 г. относно
определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2022 година на
спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел, регистрирани на
територията на Община Вършец.
Докладва: Адрияна Николова – Председател на ПК по ОКМДС
15. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 115/13.04.2022 г. относно
отпускане на финансова помощ по молба с вх. № 86/ 28.03.2022 г..
Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК
16. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.
Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г.,
дневният ред бе приет единодушно:
Гласували: “за”- 13; “против” – няма; “въздържали се” – няма;

ПРИЕМА СЕ

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 99/05.04.2022 г.
относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Вършец за 2022
година.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Николова;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 330
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от
Закона за народните читалища, приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община
Вършец за 2022г..
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 101/05.04.2022 г.
относно разглеждане на отчета за изпълнението на Програма за развитие на туризма в Община
Вършец за 2021 г. и приемане на Програма за развитие на туризма в Община Вършец за 2022 г..
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
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Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 331
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11, ал.
1 и чл. 12, т. 1 от Закона за туризма, приема отчета за изпълнението на Програма за развитие на
туризма по приоритети и дейности на Община Вършец за 2021 г. и Програма за развитие на туризма
по приоритети и дейности на Община Вършец за 2022 г., съгласно приложенията към настоящето
решение.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 98/05.04.2022 г.
относно приемане на Културен календар по месеци и дейности на Община Вършец – 2022 година..
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Николова, инж. А. Димитров;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 332
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с
Бюджета на Община Вършец за 2022 г., приема изготвения Културен календар по месеци и дейности
на Община Вършец за 2022 г..
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 100/
05.04.2022 г. относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2022 г. на община Вършец на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост /ЗОС/.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
Изказаха се:инж. И. Лазаров, В. Маринов, инж. А. Димитров, Н. Томов;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 333
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/, реши:
1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2022 г. на община Вършец, като в приложението бъде изключен имот от раздел IX НЕДВИЖИМИ
ИМОТИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ НА КОНЦЕСИЯ, точка 2 от таблицата по
отношение на имот, представляващ воден обект – язовир с площ на водното огледало 12089 кв.м.,
находящ се в местността Топилата в землището на село Спанчевци, актуван с АПОС № 2 от
01.11.1997 год..
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2. Приетата Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2022 г. на община Вършец влиза в сила от датата на приемане на решението.
3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2022 г. на община Вършец да се обяви на таблото пред сградата на
Общинска администрация – Вършец и да се публикува на интернет страницата на община Вършец.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 106/07.04.2022 г.
относно определяне на индивидуалните основни месечни заплати на Кмета на Община Вършец и
Кметовете на Кметства в община Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
Изказаха се:инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров, В. Маринов, Н. Томов. Беше направено
предложение по разглежданата докладна записка да бъдат взети две самостоятелни решения.;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 334
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и Постановление № 67
от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, определя индивидуалните
основни месечни заплати на Кмета на община Вършец, както следва:
Кмет на Община Вършец

3 000.00 лв.

Гласували поименно: “за” – 7 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров,; “против” – 6 - А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов,
И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 335
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и Постановление № 67
от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, определя индивидуалните
основни месечни заплати на Кметове на Кметства, както следва:
Кметове на Кметства:
 Кметство с. Спанчевци
 Кметство с. Долно Озирово

1 150.00 лв.
1 150.00 лв.

Гласували поименно: “за” – 8 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, Н. Томов,; “против” – 3 - Б. Христов, И. Цветанов,
Г. Найденов; “въздържали се” – 2- А. Маджарски, Г. Ангелов;
ПРИЕМА СЕ
ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 112/12.04.2022 г.
относно докладна с вх. № 3300-682/12.04.2022 г. от Ангел Петров – Кмет на Кметство с. Долно
Озирово и предложение за определяне на временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство с.
Долно Озирово, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение „първо” и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
5

Изказаха се:инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров, В. Маринов;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 336
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 предложение „първо” и ал. 2 от
ЗМСМА, определя за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство с. Долно Озирово – Петя
Костадинова Цветкова, на длъжност „Технически сътрудник“ на кметство с. Долно Озирово от
датата на приемане на настоящото решение до завръщане от отпуск по болест на Ангел Петров –
кмет на кметство с. Долно Озирово.
2. На временно изпълняващият длъжността Кмет на кметство с. Долно Озирово да се изплаща
възнаграждение в размер на възнаграждението за длъжността Кмет на кметство с. Долно Озирово,
определено с решение на Общински съвет - Вършец.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 91/ 31.03.2022 г.
относно приемане на Бюджета на Община Вършец за 2022 година.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Замфиров, И. Андров,
инж. А. Димитров, Г. Найденов, А. Маджарски;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 337
Общински съвет – Вършец на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 6, във връзка с чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка
с разпоредбите на ЗДБРБ на 2022 година, ПМС № 31/17.03.2022 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 г.
и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на
Община Вършец, Общински съвет - Вършец
Р Е Ш И:
1. Приема бюджета на Община Вършец за 2022 година, както следва:
1.1. Приходи в размер на 12 312 000 лв., в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 233 104 лв., съгласно
Приложение № 1 и 2 в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 5 437 470 лв.
1.1.1.2. Преходен остатък от 2021 година в размер на 1 476 533 лв., съгласно Приложение № 3.
1.1.1.3. Наличност по валутни сметки в левова равностойност 4 566 лв.
1.1.1.4. Временно съхранявани средства на други сметки и фондове -/ -4 565 лв.
1.1.1.5. Трансфери между бюджетни сметки 319 100 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 078 896 лв., съгласно Приложение № 2 в т.ч.:
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1.1.2.1. Данъчни и не данъчни приходи в размер на 2 626 415 лв.
1.1.2.2. Трансфери за местни дейности в размер на 1 444 300 лв. в т.ч.:
1.1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 830 300 лв., включително трансфер за зимно
поддържане и снегопочистване в размер на 92 500 лв.
1.1.2.2.2. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 614 000 лв.
1.1.2.3. Предоставени трансфери между бюджети в размер на

-/- -204 720 лв.

1.1.2.4. Трансфери между бюджета и сметки за средства на ЕС -/ -95 000 лв.
1.1.2.5. Временен безлихвен заем между бюджета и СЕС 306 778 лв.
1.1.2.6. Преходен остатък от 2021 година в размер на 1 001 123 лв., съгласно Приложение № 3.
1.2. Разходи в размер на 12 312 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 7 233 104 лв., съгласно Приложение № 2.
1.2.2. За местни дейности в размер на 5 042 196 лв., съгласно Приложение № 2.
1.2.3. Дофинансиране на делегирани от държавата дейности 36 700 лв., съгласно Приложение № 2.
1.2.4. Определя издръжка на едно дете в детска градина – местна отговорност, за периода януари –
април при формиране бюджета на ДГ “Слънце“ за 2022 година, съгласно утвърдените натурални
показатели в информационната система на МОН, както следва :
- от 0 до 4 годишни - 170 лв.
- от 5 до 6 годишни -200 лв.
2. Приема програма за капиталовите разходи в размер на 2 985 883 лв., съгласно Приложение
№ 4.
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 614 000 лв.,
съгласно Приложение № 4.
2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпление от продажбата
на общински нефинансови активи и други собствени приходи, както и от преходния остатък в
размер на 2 371 883 лв., съгласно Приложение № 4.
3. Утвърждава:
3.1. Утвърждава числеността на персонала за делегирана от държавата дейност „Общинска
администрация“ – 51 щатни бройки.
3.2. Утвърждава разпределението на плановите разходи за заплати за 2022 г., без звената, които
прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 2.
3.3. Утвърждава списък на педагогическия персонал и длъжностните лица, които имат право на
транспортни разходи от местоживеене до месторабота, съгласно Приложение № 8.
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Членски внос - 5 390 лв.
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4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - 10 000 лв.
4.3. Субсидии за:
4.3.1. читалища - 148 482 лв.
4.3.2. спортни клубове - 20 000 лв.
4.3.3. организации с нестопанска цел - 10 000 лв.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО до 3 на 100 (не повече от 3 на 100) върху плановите средства за работна заплата на заетите
по трудови правоотношения.
5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на Кмета на общината в размер на
4 000 лв.
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет в размер на 500 лв.
5.4.Утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за кметствата и
населените места на територията на общината, като одобрява разходите за осъществяване функциите
им на органи на изпълнителната власт, разпределени съгласно Приложение № 7.
6. Утвърждава приходите и разходите, на общинското предприятие, съгласно Приложение № 2.
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз ,
съгласно Приложение № 5.
8. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2021 г. и
прогнозни показатели за периода 2022-2023 г, по приходите, помощите, даренията, бюджетните
взаимоотношения и финансирането и по разходите, съгласно Приложение № 6.
9. Определя максимален размер на дълга, както следва:
9.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2022 г. в размер на 0 лв.
9.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2022 г. в размер на 0 лв.
9.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2022 г. в размер на 0
лв.
10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2022 г. по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за
разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години.
11. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през
годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да
надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири
години.
12. Определя размера на просрочените задължения от 2021 г., които ще бъдат разплатени от
бюджета за 2022 г., в размер на 42 120 лв.
13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през
2022 г. в размер на 146 921 лв.
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14. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:
14.1. В частта за делегираните от държавата дейности между утвърдените показатели за разходите в
рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет при условие, че не се
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в
съответната делегирана дейност.
14.2. В частта за местни дейности-между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една
дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
15. Възлага на кмета:
15.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
15.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
15.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
15.4. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на
разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните
приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
16. Упълномощава Кмета:
16.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по Общинския
бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз и ДСД /други сметки и дейности/ за авансово
финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други
международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от
общинския бюджет, при спазване разпоредбите на Закона за публичните финанси.
16.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за
финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други
донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на
общината за изпълнение на общинския план за развитие.
16.3. Да кандидатства със средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за
съфинансиране на общински програми и проекти.
17. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.
Гласували поименно: “за” – 7 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, ,; “против” – 4- Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; “въздържали се” – 2- А. Маджарски, Г. Ангелов;
ПРИЕМА СЕ
ОСМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 103/ 05.04.2022 г.
относно писмо с вх. № 3300-520/16.03.2022 г., от Димитранка Каменова – Кмет на община Берковица
и предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец за подписване на споразумение
между община Вършец и община Берковица за предоставяне на социални услуги съгласно чл. 56 от
Закона за социалните услуги.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
Изказаха се:инж. И. Лазаров, д-р Р. Дамянова;
Общински съвет – Вършец прие:
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РЕШЕНИЕ № 338
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 61 от ЗМСМА и чл. 56 от Закона за
социалните услуги взема решение за сключване на споразумение между община Вършец и община
Берковица, за предоставяне на социални услуги, които са делегирани от държавата дейности от
„Център за обществена подкрепа гр. Берковица“ и от „Център за обществена подкрепа кв. „Раковица“
на територията на община Вършец.
Упълномощава Кмета на община Вършец да подпише споразумение с община Берковица за
предоставяне на социални услугите от „Център за обществена подкрепа гр. Берковица“ и от „Център
за обществена подкрепа кв. „Раковица“ на територията на община Вършец, съгласно приложения към
решението проект на споразумението.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ДЕВЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 102/ 05.04.2022 г.
относно отмяна на Решение № 757 от Протокол № 61 от 19.09.2019 г. и предложение за приемане на
ново Решение от Общински съвет – Вършец за учредяване право на прокарване на техническа
инфраструктура по реда на чл. 193, ал .4 от ЗУТ в полза на „ДРИЙМС ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИ“ ООД,
ЕИК 205163265, със седалище и адрес на управление: гр. Вършец, ул. “Д-р Елена Теодосиева“ № 17,
бл. 9, вх. „А“, ап. 12 през поземлени имоти публична общинска собственост с идентификатори
12961.424.88 и 12961.424.143 - ул. “Република“, 12961.420.35 – алея „12-ти Септември“, 12961.420.36
– ул. “Христо Ботев“, 12961.420.43 - площ за озеленяване, 12961.420.38 второстепенна улица и
12961.420.7 – обществен селищен парк /градина/ по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., за реализиране
на обект: „Изграждане на водопровод за минерална вода за захранване на поземлен имот с
идентификатор 12961.424.157 по КК и КР на гр. Вършец, /хотел „Мариус“/“.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
Изказаха се:инж. И. Лазаров, В. Маринов;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 339
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА отменя свое Решение № 757
от Протокол № 61 от 19.09.2019 г.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 340
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 193, ал. 4 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ взема следното решение:
1. Учредява възмездно право на прокарване и възникването на сервитут на трасе на техническата
инфраструктура в полза на „ДРИЙМС ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИ“ ООД, ЕИК 205163265 със седалище и
адрес на управление: гр.Вършец, ул.“Д-р Елена Теодосиева“ № 17, бл.9, вх.А, ап.12 за реализиране на
обект: „Изграждане на водопровод за минерална вода за захранване на поземлен имот с
идентификатор 12961.424.157 по КК и КР на гр.Вършец, /бивш хотел „Мариус“/“ през поземлени
имоти публична общинска собственост на община Вършец, описани, както следва:
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Поземлен имот
/наименование на улица/
Поземлени имоти с идентификатори 12961.424.88
и 12961.424.143 – ул. „Република“
Поземлен имот с идентификатор 12961.420.35 –
алея „12-ти септември“
Поземлен имот с идентификатор 12961.420.36 –
ул. „Христо Ботев“
Поземлен имот с идентификатор 12961.420.43 –
площ за озеленяване
Поземлен имот с идентификатор 12961.420.38 –
второстепенна улица
Поземлен имот с идентификатор 12961.420.7 –
обществен селищен парк /градина/
Общата дължина
инвестиционен проект.

на

трасето

е

647,95

Дължина на трасето в метри, което се
засяга от имота
107,2 линейни метра
110,35 линейни метра
217,8 линейни метра
46 линейни метра
2 линейни метра
164,6 линейни метра

линейни

метра,

съгласно

одобреният

Обща площ на сервитута – 1 943,85 кв.м.
2. Утвърждава предложеното обезщетение по чл. 210 от ЗУТ за учреденото право на прокарване
и възникването на сервитут в полза на „ДРИЙМС ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИ“ ООД, ЕИК 205163265 през
поземлени имоти публична общинска собственост с идентификатори 12961.424.88 и 12961.424.143 ул. “Република“, 12961.420.35 – алея „12-ти Септември“, 12961.420.36 – ул. “Христо Ботев“,
12961.420.43 - площ за озеленяване, 12961.420.38 - второстепенна улица и 12961.420.7 – обществен
селищен парк /градина/ по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г. по изготвената от независим експерт
оценител пазарна оценка за определяне размера на обезщетението за право на прокарване на
техническа инфрастуктура, която е приета от комисията определена със Заповед № 73/08.03.2022 г.
на Кмета на община Вършец, в размер на 15 700 лв. /петнадесет хиляди и седемстотин лева/.
3. Възлага на Кмета на община Вършец изпълнението на решението, като го упълномощава след
заплащане на сумата, описана в т. 2 от решението от „ДРИЙМС ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИ“ ООД, ЕИК
205163265 да издаде заповед по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ за учредяване право на прокарване на
техническата инфраструктура през описаните в т. 1 от настоящото решение недвижими имоти
публична общинска собственост на община Вършец.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 110/ 12.04.2022
г. относно предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец за даване на съгласие,
за учредяване на безвъзмездно право на прокарване по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, за реализиране
на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно електрозахранване НН на
„Малкоетажна жилищна сграда“, поземлен имот с идентификатор 12961.424.409 по КК на гр.
Вършец, УПИ XIV, кв. 90a по плана на гр. Вършец, община Вършец, област Монтана“ през поземлен
имот с идентификатор 12961.424.414 по КК и КР на гр. Вършец, с отреждане „за второстепенна
улица“ публична общинска собственост на община Вършец в полза на „ЧЕЗ Разпределение
България“ АД, ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Цариградско
шосе“ № 159.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
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Изказаха се:инж. И. Лазаров, В. Маринов;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 341
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 193, ал. 4 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/, приема следното решение:
1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на трасе на
техническата инфраструктура, съгласно изготвеният Инвестиционен проект по част Геодезия в през
поземлен имот с идентификатор 12961.424.414 по КК и КР на гр. Вършец с отреждане „за
второспетенна улица“ с обща дължина - 81 л.м. в полза на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, ЕИК
130277958 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Цариградско шосе“ № 159, за
реализиране на обект: „Външно електрозахранване НН на „Малкоетажна жилищна сграда“, поземлен
имот с идентификатор 12961.424.409 по КК на гр. Вършец, УПИ XIV, кв. 90a по плана на гр. Вършец,
община Вършец, област Монтана“.
2. Възлага на Кмета на община Вършец изпълнението на решението, като го упълномощава да
издаде заповед по чл. 193, ал. 4 от ЗУТ за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на
инженерна инфраструктура, съгласно т. 1 от настоящото решение в полза на „ЧЕЗ Разпределение
България“ АД, ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Цариградско
шосе“ № 159.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 104/
05.04.2022 г. относно предложение за определяне име на улица, състояща се от поземлени имоти с
идентификатори 12961.424.414 и 12961.419.121 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Вършец, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 18 и ал. 2 от ЗМСМА.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
Изказаха се:инж. И. Лазаров, В. Маринов;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 342
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и ал. 2 от ЗМСМА определя
наименование на улица - „Спортен комплекс“, представляваща поземлени имоти с идентификатори
12961.424.414 и 12961.419.121 по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Вършец.
Задължава Кмета на Община Вършец да предприеме необходимите административни
процедури за отразяване наименованието на улица „Спортен комплекс“ в кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Вършец, в СГКК гр. Монтана, като и във всички документи водени в
Община Вършец, определяне на административни адреси на поземлените имоти граничещи с
улицата и поставяне на табели с наименованието на улицата на място.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 111/
12.04.2022 г. относно калкулация с вх. № 3300-674/11.04.2022 г. за добив на дърва за огрев и
транспорт до краен потребител, изготвена от Светослав Давидов – Директор на ОП „Общински
дейности и туризъм - Вършец“ и предложение за отмяна на Решение № 115 от Протокол № 8 от
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28.05.2020 г. на Общински съвет – Вършец и приемане на ново решение за определяне на цена на
кубик на дърва за огрев, добити и доставени до краен потребител от Общинско предприятие
„Общински дейности и туризъм – Вършец“.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
Изказаха се:инж. И. Лазаров, В. Маринов, инж. А. Димитров;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 343
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА отменя свое Решение № 115
от Протокол № 8 от 28.05.2020 г., считано от датата на приемане на решението.
Гласували поименно: “за” – 9 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, , Б. Христов, Н. Томов,; “против” – 3 - А. Маджарски,
Г. Ангелов, Г. Найденов; “въздържали се” – 1- И. Цветанов;
ПРИЕМА СЕ
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 344
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, определя
продажна цена за добив и транспорт до краен потребител на дърва за огрев - 80 лв., /осемдесет лева/
за 1 куб.м. или обща цена в размер на 400 лв. /четиристотин лева/ за 5 куб.м., /съгласно изготвената
калкулация/, на която да се продават от Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм Вършец“.
Гласували поименно: “за” – 9 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, , Б. Христов, Н. Томов; “против” – 4 - А. Маджарски,
Г. Ангелов, И. Цветанов, Г. Найденов; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 114/
13.04.2022 г. относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за
календарната 2021 год.
Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК
Изказаха се: И. Андров, Г. Найденов, А. Тошев;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 345
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация приема Годишен отчет за дейността на Местната комисия
за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за
календарната 2021 год.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх.
№ 113/ 13.04.2022 г. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община
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Вършец за 2022 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел
регистрирани на територията на Община Вършец.
Докладва: Адрияна Николова – Председател на ПК по ОКМДС
Изказаха се: А. Николова, инж. А. Димитров, Г. Найденов, Б. Христов;
По предложение от инж. А. Димитров относно определяне на размер на финансиране съгласно
Бюджет на Община Вършец за 2022 година по Заявление с Вх. № 04/10.01.2022 г. и допълнение с вх.
№ 29/ 07.02.2022 г. от Георги Николов – Председател на УС на СНЦ „ФК Вършец 2012“, град
Вършец, да бъде разгледано на следващо заседание на Общински съвет – Вършец.
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 346
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 75, ал. 1, т. 2 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация, реши да остави за разглеждане на следващото
заседание Заявление с Вх. № 04/ 10.01.2022 г. и допълнение с вх. № 29/07.02.2022 г. от Георги
Николов – Председател на УС на СНЦ „ФК Вършец 2012“, град Вършец, да бъде разгледано на
следващо заседание на Общински съвет – Вършец.
Гласували поименно: “за” – 9 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов,; “против” – 4 - Б. Христов,
И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 347
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 23 и във
връзка с чл. 37, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за Мандата 2019 - 2023 година
от Бюджета на Община Вършец за 2022 година от функция „Почивно дело, култура и религиозни
дейности", Дейност 2 714 „Спортни бази за спорт за всички", § 43-01 утвърждава за първото
полугодие на 2022 година на:
1.1 „КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ ВЪРШЕЦ 2014“ – сумата от 2 000,00 лева;
1.2 „ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ВЪРШЕЦ“ - сумата от 4 000,00 лева;
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 348
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 23 и във
връзка с чл. 37, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за Мандата 2019 - 2023 година
от Бюджета на Община Вършец за 2022 година от функция „Социално осигуряване, подпомагане и
грижи", Дейност 2 525 „Клубове на пенсионера" § 43-01 утвърждава за 2022 година на:
2.1 СНЦ “КОЗНИЦА”, град Вършец – сумата от 2 090, 00 лева;
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2.2 „КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА И САМОДЕЕЦА-ОЗИРОВЦИ",село Долно Озирово–сумата от 750,00
лева;
2.3 ПК „ЧИНАРИТЕ“, град Вършец – сумата от 1 700, 00 лева;
2.4 ПК „МАГНОЛИЯ“, село Горно Озирово – сумата от 780, 00 лева;
2.5 СНЦ „ ДИАБЕТИК ВЪРШЕЦ 2017“, град Вършец – сумата от 2 300, 00 лева;
2.6 ПК “ЕДЕЛВАЙС”, село Драганица – сумата от 800, 00 лева;
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 115/
13.04.2022 г. относно отпускане на финансова помощ по молба с вх. № 86/ 28.03.2022 г.
Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК
Изказаха се: И. Андров;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 349
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си Бюджет 2022 г.
параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер на 2000,00 /две хиляди/ лева на Сузана
Владимирова Давидова.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.
Изказаха се: Н. Томов, Б. Христов, инж. А. Димитров, П. Стефанов, Г. Ангелов, инж. И. Лазаров;
Поради изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет – Вършец закри
заседанието в 15:00 часа

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец
Даниела Андреева
Технически сътрудник ОбС

Съгласувано с юрисконсулт
/Антон Тошев /
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